ประวัติความเป็ นมา

ประวัติความเป็ นมาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ
ดินแดนแห่งนี้ก่อนที่จะได้รับชื่อว่า “ทุ่งมหาเจริ ญ” เต็มไปด้วยป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น ต้นตะแบก ต้นมะค่า ต้นซ่อ ต้นหวาย ต้น
โมก ฯลฯ ซึ่ งเป็ นป่ าดงดิบมีชื่อว่า “ป่ าสัมปทาน ปจ. 8 ลาพระสะทึง ”
จนกระทัง่ พื้นป่ ามีการบุกรุ กเพื่อนาไม้ไปใช้ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรม เป็ นการ
เริ่ มต้นของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2518 จากพื้นป่ าก็เริ่ มมีคนอพยพเข้ามา
อาศัย จับจองที่ดินเพื่อทากินจนกลายเป็ นที่อยูข่ องชาวบ้าน ที่เรี ยกว่า “บ้านทุ่งมหาวิบาก”
ที่มาของชื่อหมู่บา้ น เนื่ องมาจากเส้นทางที่คมนาคมที่ใช้ในการติดต่อเข้าออกระหว่าง
หมู่บา้ นนั้นมีความยากลาบาก ถนนหนทางเป็ นเส้นทางถนนรถซุง (รถบรรทุกไม้) ซึ่งมี
เพียงแต่เกวียนและการเดินเท้าเท่านั้นจึงสามารถสัญจรได้
เวลาผ่านไปความเจริ ญก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งที่มาจากจานวนของผูค้ นที่อพยพ
เข้ามาอยูอ่ าศัยก็เพิ่มขึ้นและการเข้ามาดูแลหน่วยงานภาครัฐ มีการสร้างวัด และมีการ
ปรับปรุ งถนนหนทางจากเดิมที่ยากลาบากมาเป็ นถนนลูกรังและในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการ
สร้างโรงเรี ยนแห่งแรกชื่อว่าโรงเรี ยนบ้านมหาเจริ ญ คณะกรรมการหมู่บา้ นจึงเห็นว่า
สมควรเปลี่ยนชื่อหมู่บา้ นเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จึงให้ใช้คาว่า “เจริ ญ” แทนคาว่า “วิบาก”
และเป็ นชื่อของคนที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานในช่วงแรก 1ปี ต่อมา ใน พ.ศ. 2524 ได้มีการ
แยกหมู่บา้ นจาก หมู่ 6 ตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี มาเป็ น หมู่ที่ 11
ตาบลตาหลังใน กิ่งอาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดปราจีนบุรี และในปี นี้เองได้มีการคัดเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ น ขึ้นมาปกครองเป็ นครั้งแรกด้วยจนกระทัง่ พ.ศ. 2535 บ้านทุ่งมหาเจริ ญ ได้แยก
ออกจากตาบลตาหลังใน มาเป็ นตาบลทุ่งมหาเจริ ญอาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดปราจีนบุรี ในปี
ต่อมาเมื่อมีการแยกจังหวัดสระแก้วออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ตาบลทุ่งมาหาเจริ ญ จึง
ขึ้นกับอาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา

เมื่อปี พุทธศักราช 2538 สภาตาบลทุ่งมหาเจริ ญ ได้ยกฐานะขึ้นเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538
ประธาน สภาและประธานกรรมการบริ หาร (นายก อบต.) ดังต่อไปนี้
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ
1 นายมานิตย์ โพธิ์ เจริ ญ

(พ.ศ. 2538-2542)

2 นายสมาน โสดาจันทร์

(พ.ศ. 2542-2544)

3 นายสมชาย อุ่นที

(พ.ศ. 2544-2546)

4 นายประสิ ทธิ์ ทรงบัณฑิตย์

(พ.ศ. 2546-2550)

5 นายสุ วทิ ย์ มูลมณี

(14 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2554)

6 นางสมจิตร กันธุ

( 8 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบนั )

ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ
1 นายอานวย เนตรสว่าง

(พ.ศ. 2538 – 2542)

2 นายโสภา มะโรงมืด

(มีนาคม 2542 -มิถุนายน 2542)

3 นายมานิตย์ โพธิ์ เจริ ญ

(พ.ศ.2542 – 2546)

นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ
4 พลเอกกฤษณ์ เทียมทิพย์

(พ.ศ.2546 – 21 มีนาคม 2549)

5 นายสมชาย อุ่นที

( 29 มีนาคม 2549 – 23 สิ งหาคม 2550)

6 นายสมชาย อุ่นที

(30 กันยายน 2550 – ปัจจุบนั )

เมื่อปี พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4พ.ศ.
2546 ได้เปลี่ยนจากประธานกรรมการบริ หาร อบต. เป็ นนายก อบต. และ จากการเลือกตั้งวันที่ 30 กันยายน 2550 นายสมชาย อุ่นที
ได้รับเลือกตั้งเป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหาเจริ ญ และได้รับการเลือกตั้งเป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งมหา
เจริ ญ วันที่ 6พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบนั

